
Gegevens exameninstelling

|

| 

Gegevens contactpersoon
| 

| 

|

Gegevens rechtspersoon
| 

| 

Startdatum opleiding(en)

      1

1.1 Instellingscode

1.2 Naam instelling

1.3 Straat en huisnummer

1.4 Postcode en plaats

      2
2.1  Achternaam

2.2  Voorletter(s)

2.3  Telefoon 

2.4  E-mail

      3
3.1 Naam rechtspersoon

3.2 Straat en huisnummer

3.3 Postcode en plaats

            4

4.1   Beoogde startdatum

Aanvraag
Registratie  nieuwe 
exameninstelling procedure 1
 
Dit formulier 
Met dit formulier doet u een aanvraag voor het recht tot exa-
minering van een beroepsopleiding en een aanmelding voor 
de registratie in Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). 
U moet met dit formulier een aantal bijlagen meesturen. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar de aanvraagprocedure 
voor exameninstellingen betreffende het recht op examinering 
mbo, deel II aanvraagprocedure. 
 
Opsturen 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 
Of mail het formulier naar VoorzieningenPlanningMBO@duo.nl 
 
Meer informatie 
duo.nl/zakelijk
ICO/BVH (070) 757 51 33  
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

68983-005



Aanvraag
2 van 2

Registratie procedure 1 nieuwe exameninstelling
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

      5

5.1   Opleidingsgegevens 

      6

6.1 Achternaam tekenbevoegde 

6.2 Voorletter(s) tekenbevoegde

6.3 Telefoon

6.4  E-mail

6.5 Plaats

6.6 Datum

6.7  Handtekening

      7

7.1  Aantal meegezonden bijlagen 

Gegevens nieuwe erkenning

Opleidingscode     Naam opleiding

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

  |

Ondertekening
De rechtspersoon verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Verder verklaart de rechtspersoon:
- te zullen voldoen aan de regels in de WEB over kwaliteitszorg
-  dat er een commissie van beroep is of wordt ingesteld, die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 7.5.1. van 

de WEB
- dat er geen juridisch of persoonlijk verband is met een onderwijsinstelling
- dat er een rechtsgeldig document wordt verstrekt als een derde partij deze aanvraag doet.

|

|

|
 

|
  

|

Bijlagen
Lees de toelichting 



Aanvraag 
3 van 3

Registratie procedure 1 nieuwe exameninstelling
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toelichting
Bij 7: bijlagen
U moet met deze aanvraag in ieder geval de volgende documenten meestu-
ren:
1.  Een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg. In de beschrijving van 

het stelsel van kwaliteitszorg geeft u in ieder geval aan:
 -  op de examinering van welke opleidingen het stelsel van toepassing zal 

zijn en welke methoden van kwaliteitszorg zullen worden gehanteerd
    -  de deskundigheid van het personeel dat bij de examinering is betrokken
    -  op welke manier onafhankelijke deskundigen worden betrokken bij de 

regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de examinering, welke 
werkzaamheden deze verrichten en hoe vaak die zullen worden inge-
schakeld

    -  de manier waarop het kwaliteitszorgstelsel regelmatig zal worden 
geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden, 
alsmede van de manier waarop het bevoegd gezag jaarlijks verslag doet 
van de uitkomsten van die beoordelingen door deze deskundigen en van 
het in het licht van die uitkomsten voorgenomen beleid.

2.  Een beschrijving van de examens. Deze beschrijving bevat in ieder geval 
de inrichting van het examenprogramma met daarbij een overzicht van 
de kwalificerende toetsing, een beschrijving van het examenproces, het 
examenreglement en een beschrijving van de inrichting en werkwijze van 
de commissie van beroep voor de examens met de namen en contactge-
gevens van de leden. 

3.  Een document met betrekking tot de rechtsbescherming van de deelne-
mers.
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